
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Ο τρόποσ, η τζχνη, τα μυςτικά και η 
επιτυχία τησ Διδακτικήσ» 

 
Σημειώςεισ από τη διδαςκαλία του π. Νικολάου Πουλάδα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1) Ζχει ςθμαςία και το ΣΛ και το ΠΩ το λζω 
α) και κ. Χάρισ και εμείσ ςυνεργοί Κεοφ εςμζν, και χάριςμα και καλλιζργεια 
β) επιτυχία εξαρτάται και από το πϊσ, τθ μζκοδο 
γ) ςυγκρατοφμε το 1/3 από όςα ακοφμε άρα πρζπει μάκθμα ελκυςτικό, να μείνουν 
πολλά 
δ) παιδιά ςχολιάηουν μάκθμα: κουραςτικό, βαρετό ι δεν ξανάρχονται 
 

2) Προετοιμαςία μακιματοσ, Τπευκυνότθτα όχι προχειρότθτα 
α) ζχω ψυχζσ μπροςτά μου, χειρίηομαι Λόγο Κεοφ 
β) φωτίηει το Άγιο Πνεφμα αλλά και μεισ πολλά λάκθ, ζτςι ειπϊκθκαν και αςτοχίεσ 
και  πλάνεσ κλπ. 
γ) παιδιά καταλαβαίνουν προχειρότθτα 
 

3) Χρόνοσ μακιματοσ 1 ϊρα, 15 λεπτά ψυχαγωγία, 45 λεπτά μάκθμα (30 λεπτά 
μάκθμα, 15 λεπτά ςυηιτθςθ) 

 
4) υμμετοχι - ερωτιςεισ – αντιρριςεισ, είναι ανάγκθ να ςυμμετζχουν παιδιά 

α) αν δεν ξζρω απάντθςθ δεν απαντϊ, “κα το ψάξω και κα ςου πω τθν άλλθ 
βδομάδα “  
β) δεν απαντϊ ςε ευαίςκθτα πνευματικά κζματα (Κ. Κοινωνία, νθςτεία κλπ.), 
παραπζμπω ςε πνευματικό ιερζα, δεν υποκακιςτϊ ποτζ τον Πνευματικό 
 

5) Απαραίτθτο και το παιχνίδι 
α) ωραίο ανζκδοτο, ομαδικό παιχνίδι, τραγοφδι, φμνοσ κλπ. 
β) Μζγασ Αντϊνιοσ παίηει ςτθν ζρθμο (Γεροντικό, Αντωνίου αββά ιγ) 
 

Α. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΑ ΛΕΩ 
 

6) Επίπεδο κατανόθςθσ παιδιϊν - δεκτικότθτα θλικίασ - επίςκοποσ ορκοτομεί (κόβει 
ςωςτά) 
α) μεγάλο πρόβλθμα ο Κατθχθτισ ςε άλλο επίπεδο, ςυχνότθτα «ςτον κόςμο του» 
β) ο Κφριοσ «πολλά ζχω λζγειν αλλ’ ου δφναςκε βαςτάηειν άρτι» (Λω. 16, 12) 
γ) ο Παφλοσ «γάλα υμάσ επότιςα και ου βρϊμα…» Α Κυρ. γ 1-2 
δ) παιδιά δεν προςεφχονται καν, οφτε Πάτερ θμϊν και κα αναλφςω θςυχαςμό, 
νοερά ευχι; … 
ε) παιδιά ψυχαγωγοφνται και τα χαρακτθρίηω όλα του ατανά;  
ςτ) ο Κατθχθτισ για να ηθτιςει πολλά πρζπει πρϊτα να ζχει δϊςει πολλά, ηθτάμε 
λίγα, ςιγά ςιγά  
η) Διάκριςθ, Παΐςιοσ + νζοσ τι μπορεί (Παϊςίου Λόγοι Γ ςελ. 284-285), Πορφφριοσ + 
κοπζλα θκοποιόσ (Ανκολόγιο υμβουλϊν ςελ. 349) 
 

7) Μάκθμα υγχρονιςμζνο με εποχι μασ - με κόςμο παιδιϊν – ςυνκικεσ ηωισ του 
α) δε χρθςιμοποιϊ παραδείγματα με άγνωςτα για παιδιά, χρθςιμοποιϊ γλϊςςα 
ςφγχρονθ και γλϊςςα υπολογιςτϊν κλπ. 
β) ο Κατθχθτισ και ξζρει κόςμο και δεν ξζρει , εν τω κόςμω αλλά όχι εκ του κόςμου, 
πρζπει να ξζρει τι βλζπουν τα παιδιά, τι μουςικι ακοφνε 
γ) ο Παφλοσ «τοισ πάςι γζγονα τα πάντα» 
δ) πρζπει να ςχολιάηω επικαιρότθτα, Παφλοσ αφορμι από βωμό «αγνϊςτω Κεϊ» 
Χρυςόςτομοσ Ομιλίεσ εισ τουσ Ανδριάντασ από γεγονότα ςε Αντιόχεια  



ε) κϊδικασ Da Vinci κλπ., ευκαιρία να μιλιςω  για Απόκρυφα, αξιοπιςτία 
Ευαγγελίων κλπ. Αν ζνα κζμα είναι πολφ ςτθν επικαιρότθτα δεν το αγνοϊ, αλλάηω 
τθ ςειρά των Μακθμάτων Μου  
 

Β. ΤΙ ΛΕΩ 
 

8) Τλικό μακιματοσ : Γραφι, Πατζρεσ, Βίοι Αγίων, Εκκλ. Λςτορία + επιπλζον 
α) Παγκόςμια ιςτορία, κοςμικι ςοφία, ρθτά ςοφϊν, επιςτθμόνων, ακζων κλπ. 
(ςωςτι επιλογι) 
β) δεν αναλφω εκτεταμζνα κζματα επιςτθμονικά, πολιτικά αλλά και κεολογικά 
γ) διαλζγω κατάλλθλο Αγιογραφικό κομμάτι, κάποια πολφ «γόνιμα» άλλα όχι τόςο 
δ) προςοχι ςτα υναξάρια (όχι όλα ζγκυρα, αξιόπιςτα, πολλά αμφιβαλλόμενα και 
άγνωςτθσ προζλευςθσ με υπερβολζσ, μυκϊδεισ διθγιςεισ). Ποτζ δεν επιμζνω ςε 
λεπτομζρειεσ ςτο μάκθμα αλλά μζνω ςτθν ουςία του γεγονότοσ διότι μπορεί 
κάποια λεπτομζρεια να είναι ιςτορικά ανακριβισ 
ε) Αφόρμθςθ - πρόλογοσ, κάτι ωραίο - ζξυπνο από επικαιρότθτα, να προκαλεί το 
ενδιαφζρον - περιζργεια - προςοχι, μια διαφιμιςθ, εφθμερίδα, περιοδικό, 
διαφιμιςθ τςιγάρα - προκλθτικι γυναίκα - ςεξ αφορμι για ςυηιτθςθ, 
ΕΦΕΤΡΕΣΛΚΟΣΘΣΑ, ιδζεσ για ενδιαφζρον 
 

9) Παραδείγματα ςτο μάκθμα, ωραίεσ διθγιςεισ - ανζκδοτα - περιςτατικά  
α) ο Κφριοσ παραβολζσ πολλζσ  
β) Άγιοι, ο ςτάρετσ Αμβρόςιοσ (μφκοι Κιρλϊφ) τάρετσ Αμβρόςιοσ ςελ. 143 
γ) Παΐςιοσ κονςερβοκοφτι, Πορφφριοσ - Παλιατηίδικο, Κολοκοτρϊνθσ - Ρωςόφιλοσ -
Κεόφιλοσ κλπ.   
δ) πρϊτα εκκζτω τθν ιδζα, μετά λζω το παράδειγμα, αν πω πρϊτα παράδειγμα το 
“ςκοτϊνω” διότι δεν ξζρει ο ακροατισ ποφ να επικεντρϊςει, τι τονίηεται 
ε) παραδείγματα - ανζκδοτα μικρά ςε μζγεκοσ - πολφ χαρακτθριςτικά, καλι 
επιλογι αυτά κα ΜΕΛΝΟΤΝ!!! ςτα παιδιά πιο πολφ 
ςτ) όχι πολλά ςε πλικοσ, 3 ωραία παραδείγματα δζνουν ζνα μάκθμα 
 

10) Προςωπικά βιϊματα κατθχθτι – τριασ. Ναι, αλλά με διάκριςθ 
α) αυτοαποκάλυψθ και ςε κετικά και ςε αρνθτικά. Πολφ ςπουδαίο, επθρεάηει τ6α 
παιδιά  
β) Παφλοσ αυτοαποκαλφπτεται, πολλοί Γζροντεσ λζνε δικά τουσ βιϊματα 
γ) είτε να πω για τον εαυτό μου είτε να αναφζρω κάτι και να το αποδϊςω ςε τρίτο 
πρόςωπο ϊςτε ςτα λάκθ να μθν ςκανδαλίςω, ςτισ νίκεσ να μθν καυχθκϊ 
δ) προςωπικά βιϊματα και παιδιϊν Κατθχθτικοφ. Αυτά είναι τα ΠΛΟ ΔΤΝΑΣΑ!!! Να 
βάλω τα παιδιά να διθγθκοφν εμπειρίεσ, τι τουσ ςυνζβθ  
 

Γ. ΠΩΣ ΤΑ ΛΕΩ 
 

11) Σο μάκθμα το λζω απ’ ζξω αν γίνεται, όχι διάβαςμα 
α) τα χαρτιά προδιακζτουν δυςμενϊσ (ζνα χαρτί με ςκελετό, κείμενα, γριγορεσ 
ματιζσ) 
β) να βλζπω τα παιδιά, αντιδράςεισ - γκριμάτςεσ, αν διαβάηω από μζςα τα χάνω 
όλα 
γ) βλζπω ολόγυρα ΟΛΑ τα παιδιά, όχι μόνο κάποια, δεν δίνω λόγο ςτουσ ίδιουσ  
δ) ποτζ δεν διαβάηω μεγάλα κείμενα (το πολφ 1 ςελίδα) 
ε) όταν διαβάηω κείμενο τονίηω φράςθ που κζλω:  ακοφςτε παιδιά τϊρα… και 
επαναλαμβάνω φράςθ, το ξαναδιαβάηω, ςχολιάηω πολφ λίγο μθ χακεί ο ειρμόσ 



ςτ) πολλά κείμενα τα “ςκοτϊςαμε”, δεν διαβάςαμε καλά, διαβάηω γριγορα - 
Λάκοσ τονίηω λάκοσ λζξεισ 

12) Γλϊςςα - νζα ελλθνικά 
α) όχι αρχαία ρθτά χωρίσ να πω μετάφραςθ, αν είναι μικρό ρθτό (εν τω κόςμω 
κλίψιν ζξετε…) να πω και το αρχαίο να ςυνθκίςουν παιδιά τθ γλϊςςα, αν μεγάλο 
ρθτό μόνο ςε μετάφραςθ 
β) όχι δφςκολεσ λζξεισ, κεολογικοφσ όρουσ, τριςυπόςτατοσ, μετουςίωςθ κλπ. 
γ) όχι λζξεισ γλϊςςασ αργκό, ςυρμοφ, χυδαία, αν πω μια τζτοια λζξθ να πω 
«ςυγγνϊμθ για τθ φράςθ» 

13) Υφοσ - απλό, ανεπιτιδευτο, όχι ςτομφϊδεσ - όχι ριτορασ  
α) μιλάσ απλά, μεγάλθ τζχνθ. Φυςικό Υφοσ. Όχι “εκκλθςιαςτικό ςτυλ” αργό, δικεν 
κατανυκτικό, μακρόςυρτο, κοιμιςικο. Μάκθμα όπωσ μιλάμε. Ζτςι αρζςει ςτα 
παιδιά. 
β) ρυκμόσ μεςαίοσ ςε ταχφτθτα. Αν γριγοροσ = καταιγιςμόσ νοθμάτων, δεν 
προλαβαίνουν επεξεργαςτοφν, αν αργά χάνω χρόνο, μάκθμα φτωχό και βαρετό 
γ) αυξομείωςθ ζνταςθσ φωνισ. Ουαί υμίν γραμματείσ… (αυςτθρά και δυνατά) όχι 
μονότονο 
δ) ςωςτόσ χρωματιςμόσ: Λοφδα φιλιματι…; (πίκρα), ικανόν εςτί… (απογοιτευςθ), 
γφναι ποφ ειςίν; ουδείσ ςε κατζκρινεν; (πόρνθ) (γλφκα - ςυμπάκεια), τθν ψυχιν ςου 
υπζρ εμοφ κιςεισ… (Πζτροσ) (ειρωνεία), ποιιςατε τον οίκον του πατρόσ μου 
ςπιλαιον… (κυμόσ) 
ε) διαβάηω μάκθμα, χρωματίηω φωνι – ΠΡΟΒΑ!!! 

14) Κινιςεισ - γλϊςςα ςϊματοσ, πολφ ςπουδαίο, μεγάλθ τζχνθ θ υπόκριςισ 
(Δθμοςκζνθσ) 
α) όχι ακίνθτοσ, ξφλινοσ, μαγνθτόφωνο, κουνϊ διακριτικά χζρια κλπ. 
β) όχι υπερκινθτικόσ, ςπαςμωδικζσ κινιςεισ, όχι κζατρο, καλφτερα λιγότερεσ 
κινιςεισ παρά περιςςότερεσ δζοντοσ. 
γ) καλφτερα όρκιοσ, ειδικά ςτθ διιγθςθ, πιο παραςτατικό 
δ) ςωςτι κζςθ - απόςταςθ, κοντά ςε παιδιά!!! Όχι χωμζνοσ πίςω από ζδρα, 
γραφείο απόςταςθ 1,5 μζτρο. Απόλυτθ θςυχία - όχι κόρυβοι 

15) Υφοσ όχι ελεγκτικό – αφοριςτικό, φφοσ αγάπθσ και για τα παιδιά 
α) ιπιον προσ πάντασ… Βϋ Σιμοκ. Β 24 - 6 
β) ποτζ χαρακτθριςμοί εμπακείσ για πρόςωπα, αμαρτωλοί, άπιςτοι, αντίχριςτοι… 
γ) ποτζ δεν ςχολιάηω αρνθτικά ειρωνικά ιερείσ - επιςκόπουσ κλπ., εκκλ. Ικοσ, 
ςτθρίηω και καλφπτω ακόμθ ιερζα ςτα μάτια παιδιοφ! 
δ) ςτισ διθγιςεισ - μάκθμα τονίηω πιο πολφ τα κετικά παραδείγματα λίγο χρόνο ςτο 
Φαριςαίο (τι δεν πρζπει), πολφ περιςςότερο ςτον Σελϊνθ (τι πρζπει) 
ε) όχι φανατιςμό = επικίνδυνο. Ακοφω άνετα τα ΠΑΝΣΑ και το πιο βλάςφθμο. Δεν 
αντιδρϊ, δεν «τςιμπάω», δεν κυμϊνω. Είμαι ατάραχοσ ςε ό,τι ακοφςω. 

16) Μάκθμα με ΤΝΑΛΚΘΜΑ, ΒΛΩΝΩ αυτά που λζω 
α) Γρθγ. Κεολ. Για Βαςίλειο, λόγοσ του ωσ βροντι διότι βίοσ του αςτραπι 
β) ο Ωριγζνθσ κλαίει ςε άμβωνα 
γ) μιλϊ για Πάκθ, ταφρωςθ και είμαι ανζκφραςτοσ; 
δ) μάκθμα χωρίσ ςυναίςκθμα = άκαρδο. Μιλϊ με Καρδιά και ςτθν Καρδιά. Μιλϊ με 
Ψυχι και ςτθν Ψυχι. Όχι μόνο ςτο Νου, μυαλό. 
 

Βιβλία με ρητά και παραδείγματα, ανζκδοτα, διηγήςεισ! 
 

Α) Διθγιςεισ 

 Όλα τα Γεροντικά, Χαρίςματα και Χαριςματοφχοι, 3 τόμοι, εκδ. Λ. Μονι 
Παρακλιτου 



 Γζροντοσ Παϊςίου, Χαριτωμζνεσ Διδαχζσ 

 Κοφρκουλα Κων/νου, τάχυα τόμοι Α, Β 

 Κοφρκουλα Κων/νου, Ψιχία εκ τθσ τραπζηθσ 

 Κθςαυρόσ Γνϊςεων και Ευςεβείασ, εβαςμιωτάτου Τακίνκου 

 Λαϊκό Λειμωνάριο, εκδ. Ορκόδοξοσ Κυψζλθ 

 Όταν κζλεισ να ξεκουράηεςαι τόμοι Α, Β Κ. Κεοφυλάκτου εκδ. Λυδία 

 Ακωνικόν Γεροντικόν, Λωαννικίου Κοτςϊνθ 

 Νζον Γεροντικόν, Διονυςίου Σάτςθ 

 Σο Γεροντικό του Βορρά τόμοι Α, Β Πζτρου Μπότςθ 

 Αποφκζγματα και ανζκδοτα, Πζτρου Μπότςθ 

 Ανζκδοτα, Λωιλ Γιαννακόπουλου 

 Λςτορικά Ανζκδοτα, Βαγγζλθ Μιλλεοφνθ εκδ. Γρθγόρθσ 

 Αρχαία Ελλθνικά Ανζκδοτα, ωκράτθ Γκίκα εκδ. αββάλασ 

 Σα ςυν και τα πλθν των αρχαίων ανεκδοτολογικϊσ Εμμ. Μαραγκάκθ εκδ. 
Βαςδζκθ 

 Θ ςοφι ανεκδοτολογία των Αρχαίων, Εμμ. Μαραγκάκθ εκδ. Βαςδζκθ 

 Ανζκδοτα τεφχθ 1, 2 εκδ. Ηωι 

 Λςτορίεσ που αξίηει να τισ λεσ τόμον 3, Άκθσ Αγγελάκθσ, εκδ. Πφρινοσ 
Κόςμοσ 

 τθν ιςτοςελίδα www.sostis.gr 

 Βάλςαμο για τθν ψυχι του Εφιβου, Βάλςαμο για τθν ψυχι… 4 τόμοι εκδ. 
Δίοπτρα 
 

Β. Ρθτά 

 Δροςοςταλίδεσ, Γεωργίου Μαυρομάτθ τόμοι Α, Β εκδ. Σζρτιοσ 

 ταλαγμοί Αρχαίασ οφίασ, Αγγελικι Ηαχαριά εκδ. Βαςιλείου 

 Σο  ιδεοδρόμιο, τόμ. Α, Β Μακάριοσ Πελζκθσ, εκδ. αββάλα 

 Γνωμικά και Παροιμίεσ, Χαράλαμποσ Μπαρακλισ, εκδ. «Εςτία» 

 Ανκολόγιο Παγκόςμιασ οφίασ, Χαράλαμποσ Μπαρακλισ, εκδ. «Εςτία» 

 Ψιγματα Γνϊςθσ και οφίασ, ωτιρθσ Μ. Χατηθγάκθσ εκδ. Καςτανιϊτθ 

 Λόγια οφά, πολφτομο εκδ. Φωτοδότεσ 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sostis.gr/



